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Sinds 1 januari 2021 is de gemeente Borsele aangesloten bij de landelijke JOGG-aanpak. JOGG staat voor gezonde jeugd, gezonde toekomst. Met JOGG-
Borsele willen we bereiken dat de kinderen en jeugd in de gemeente Borsele in een gezonde leefomgeving op kunnen groeien en dat het maken van gezonde 
keuzes heel normaal wordt. Dat kinderen en jeugd een gezonde leefstijl ontwikkelen, met veel bewegen, gezond eten en ontspanning.
Wat we in 2022 hebben gedaan en bereikt leest u hieronder. 

JOGG-BORSELE WAT HEBBEN WE GEDAAN EN BEREIKT IN 2022?

Donderdag 2 maart houden VrijwilligersHuis 
Borsele en GR de Bevelanden weer een 
inloopspreekuur in het VrijwilligersHuis in 
Heinkenszand. Iedereen kan van 9.00 tot 
12.00 uur binnenlopen met vragen over 
inkomen en Wmo-voorzieningen. 

Er zijn dan klantmanagers Inkomen en Zorg 
van GR de Bevelanden aanwezig om vragen te 
beantwoorden over bijvoorbeeld regelingen 
voor mensen met een laag inkomen, vervoer, 
wonen en huishoudelijke hulp. Zij kunnen u 
ook helpen om toeslagen en regelingen aan te 
vragen, als u daar recht op heeft. 

U bent iedere eerste donderdag van de maand 
tussen 9.00 en 12.00 uur van harte welkom bij 
het VrijwilligersHuis in het gemeentehuis van 
Heinkenszand, aan Stenevate 10. Kom gerust 
langs, ook als u er niet helemaal zeker van bent 
of uw vraag bij dit spreekuur past. We denken 
graag met u mee!

INLOOPSPREEKUUR VOOR 
VRAGEN OVER INKOMEN EN WMO-
VOORZIENINGEN

Gemeente Borsele
Ook binnen de gemeente is er aandacht voor gezonde keuze: in de kantine staat een 
watertap, er is fruit en snackgroente. Bij de lunches voor externen en andere gelegen-
heden serveren we gezonde keuzes. 

JOGG 2022
Wat hebben we gedaan en bereikt?

Sinds 1 januari 2021 is de gemeente Borsele aangesloten 
bij de landelijke JOGG-aanpak. JOGG staat voor gezonde 
jeugd, gezonde toekomst. In deze factsheet laten we 
zien wat we in 2022 bereikt hebben op de in het plan van 
aanpak geformuleerde doelstellingen. 

Tijdens de ‘Borsele drinkt water’ week 
gaven we informatie en deelden water 
uit bij de twee bibliotheken, twee 
markten, drie sportverenigingen en de 
avondvierdaagse Heinkenszand. In elke 
kern stonden promotieborden. 
56% van het inwonerspanel kent de 
‘Borsele drinkt water week’ en 20% is 
zich meer bewust geworden van het 
belang van (kraan) water drinken.

VOORLICHTING GEZONDE VOEDING OP SCHOLEN
We hebben op drie scholen een gastles met het thema waterdrinken gegeven. 

‘Trommel zonder Rommel’
Met de actie ‘Trommel zonder Rommel’ hebben we de scholen van september tot en met december nieuwsbrieven 
gestuurd met informatie, tips en weetjes voor gezonde lunchtrommels. Zeven scholen vulden de evaluatie in. 71% van 
deze scholen heeft  nieuwsbrieven aan de ouders gestuurd en 57% heeft  op school met leerlingen over gezonde lunch-
trommels gesproken. 

BEWEGEN
Acht van de zeventien scholen doen mee aan de MQ-scan in het schooljaar 
2022-2023. Met de MQ-scan kan de motorische ontwikkeling van 
basisschoolleerlingen gemeten en gevolgd worden en kunnen acties opgezet 
worden om de motoriek te verbeteren. Die acties worden in samenwerking met 
onder andere de school zelf en de Jeugdgezondheidszorg uitgevoerd.

LOPEND EN FIETSEND NAAR SCHOOL
Dit onderwerp pakken we samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
Zeeland (ROVZ) op. Dit heeft  in 2022 stilgelegen. In het voorjaar 2023 starten we 
dit op. 

GEZONDE(RE) SPORTLOCATIE
Luctor Heinkenszand en het zwembad Stelleplas hebben het certifi caat ‘Gezondere 
sportlocatie’. 
Twee voetbalverenigingen en Sportfondsen Borsele maken plannen voor 
gezonde(re) keuzes in hun kantine/horeca. 

PROMOTIE JOGG-BORSELE
We  publiceerden 14 berichten in de Bevelandse Bode en 50 berichten op Facebook over 
JOGG-Borsele en activiteiten in het kader van JOGG. We stuurden drie nieuwsbrieven naar 
scholen, kinderopvangorganisaties, bedrijven, eerstelijnszorg, verenigingen en andere 
organisaties.
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Waterdrinkbeleid
Vier van de zeventien scholen hebben nu een waterdrinkbeleid: kinderen drinken 
water op school, dit staat ook in de schoolgids vermeld en ouders worden erop 
gewezen. 
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Wij publiceren onze omgevingsvergunningen 
digitaal. Onze publicaties vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.  

De zoekdienst van officiële bekendmakingen 
beschikt over een attenderingsfunctie. Hiermee 

kunt u een zoekvraag laten registreren. 
U krijgt vervolgens een e-mail als er nieuwe 

publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag 
voldoen. Kijk voor meer informatie op 
www.officielebekendmakingen.nl.

WWW.BORSELE.NL



 V E R V O L G P A G I N A W W W . B O R S E L E . N L

Activiteitenprogramma Borselse Sprinter
Woont u in de gemeente Borsele en vindt u het 
leuk om samen dingen te ondernemen?

De Borselse Sprinter haalt u op en brengt u thuis. 
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen incl. (entree)
kosten voor de activiteit, eventuele kosten voor 
lunch/diner of koffie met een koek of consumptie.

Donderdag 2 maart, 16.00 - 21.30 uur  
All you can enjoy, wokken & buffet, Nian Hao, 
Goes  
Kosten: € 39,50 

Zaterdag 4 maart, 12.30 - 18.00 uur 
Concert Zeeuwse Accordeonvereniging 
Concertina, Randhof Goes  
Kosten: € 6,00 

Dinsdag 7 maart, 10.00 - 17.30 uur 
Baronieroute Brabant: Rijsbergen, Breda 
(Mastbos), Ulvenhout, Chaam, Alphen 
Kosten: € 21,00 incl. koffie/thee en lekkers. 

Neem een lunchpakket mee!

Woensdag 8 maart, 08.30 - 18.00 uur 
Ouderendag de Graaf van Haamstede, Haamstede  
Geen invalidentoilet! Kosten: € 36,00 incl. koffie 
en drankje, warme maaltijd excl. dranken; incl. 
bingo; excl. verloting

Vrijdag 10 maart, 10.00 - 15.30 uur 
Pannenkoekenlunch Lunchroom
't Dorpsplein, Renesse 
Geen invalidentoilet; wel een breed toilet.  
Kosten: € 10,00  excl. lunch en drinken  

Dinsdag 14 maart, 12.00 - 18.00 uur 
Rit Brabant met bezoek aan Vlasserij en 
Suikermuseum, Klundert Kosten: € 22,50 

Woensdag 15 maart, 12.30 - 17.30 uur  
Seniorenmirreg 't Kerkje Ellesdiek  
Kosten: € 11,50 

Zaterdag 18 maart, 12.00 - 18.00 uur 
Voorstelling over Annie M.G. Schmidt 
’t HuisTheater, VCB Lammerenburg, Vlissingen 

Kosten: € 27,50 

Dinsdag 21 maart, 11.15 - 16.30 uur 
Rondje Walcheren met High Tea, Fletcher 
Zuiderduin Beachhotel, Westkapelle 
Geen invalidentoilet!  Kosten: € 25,00 

Donderdag 23 maart, 10.00 - 17.30 uur  
Winkelcentrum Sterrenburg, Dordrecht.  Neem 
een lunchpakket mee! Kosten: € 24,75 

Vrijdag 24 maart, 10.00 - 15.30
Maaltijd met Hollandse pot, restaurant Het Cuypje, 
Sas van Gent   
Kosten: € 14,50 incl. Hollandse maaltijd, excl. 
koffie/thee en fris  

Zondag 26 maart, 12.30 - 17.30 uur 
Zeeuwse formatie: Champagne and Wine, 
Amerikaanse folk- en blues, 't Kerkje Ellesdiek
Kosten: € 13,00

Maandag 27 maart, 12.00 - 18.00 uur  
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen 
Kosten: € 16,50

   

Woensdag 29 maart, 10.00 - 15.30 uur  
Lunch bij restaurant De Nieuwe Ram, Halsteren 
Kosten: € 11,00  excl. lunch en drinken

Vrijdag 31 maart, 15.30 -  20.30 uur  
Driegangen keuzediner, Eeterij Polly's, Goes  Geen 
invalidentoilet! 
Kosten: € 27,50 incl. driegangenmenu; excl. 
drinken 

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activitei-
ten vindt u in het SprinterNieuws en op onze 
website www.borselsesprinter.nl. Om het 
SprinterNieuws te ontvangen of u aan te melden 
voor de ritten kunt u op maandag- en woens-
dagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur contact 
opnemen via telefoonnummer 06-52560982. 

VRIJWILLIGERSHUIS

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsver-
gadering van de gemeenteraad van Borsele te 
houden op donderdag 2 maart 2023 om 20.00 
uur. De raadsvergadering is ook digitaal te volgen 
via de website van de gemeente Borsele. Wilt u 
inspreken tijdens deze raadsvergadering dan kunt 
u zich uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden bij 
griffie@borsele.nl o.v.v. naam, telefoonnummer 
en onderwerp. 

 1. Opening
 2. Spreekrecht publieke tribune

 
 3.  Vaststelling van de agenda / orde van de 

vergadering
 4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
 5.  Voorstel tot het vaststellen van het Integraal 

Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 
  2023-2026  
 6.  Voorstel tot het vaststellen van de Verordening 

fysieke leefomgeving gemeente Borsele 
 7.  Voorstel om in te stemmen met het bestem-

mingsplan “Kern Nieuwdorp, gedeelte 
Multifunctionele accommodatie, 2022”

  
 8.  Voorstel om in te stemmen met het aan-

wenden van het surplus van de bouwleges 
2022 voor inhuur op het taakveld “Wonen en 
Bouw”  

 9.  Voorstel om in te stemmen met de aanbeste-
dingsstrategie en de tijdelijke afspraken over 
het opdrachtgeverschap en de bekostiging 
van Beschermd Wonen  

 10.  Voorstel om in te stemmen met de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Borsele

  
 11.  Voorstel om in te stemmen met de nieuwe 

programma-indeling voor de programmabe-
groting en het jaarverslag vanaf begrotings-
jaar 2024 

 12. Vragenuurtje
 13. Sluiting
 
Heinkenszand, 7 februari 2023

voorzitter van de raad, 
G.M. Dijksterhuis

RAADSBIJEENKOMST  DONDERDAG 2 MAART 2023

De verkiezingen voor het waterschap en de 
Provinciale Staten komen dichterbij. Op 15 
maart kunt u uw stem uitbrengen. De stem-
passen voor de verkiezingen ontvangt u eind 
februari via de post. 

Als u voor alle twee de verkiezingen mag 
stemmen, krijgt u twee persoonlijke stempassen 
thuisgestuurd. Één voor de provinciale statenver-
kiezing en één voor de waterschapsverkiezing. 
U kunt met uw stempas in elk stemlokaal in de 
gemeente stemmen. 

In gemeente Borsele heeft elke dorpskern een of 
meerdere stembureaus waar u kunt stemmen. 

Deze stembureaus zijn op 15 maart allemaal 
geopend van 7.30 tot 21.00 uur. De locaties van de 
stembureaus vindt u op borsele.nl/verkiezingen.

Wilt u iemand anders laten stemmen?
Kunt u zelf niet stemmen op 15 maart, bijvoor-
beeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt 
u een andere kiezer machtigen om voor u te 
stemmen. Dit heet stemmen per volmacht. Wilt u 
weten hoe u een volmacht aanvraagt? 
Op borsele.nl/volmacht vindt u meer info.

Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Wilt u 15 maart in een andere gemeente stemmen 
dan waar u woont? Dan kunt u een kiezers-

pas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u bij 
de waterschapsverkiezingen stemmen binnen 
het gehele waterschap en bij de Provinciale 
Statenverkiezingen kunt u met een kiezerspas 
stemmen binnen de gehele provincie. Wilt u 
weten hoe u een kiezerspas aanvraagt? 
Op borsele.nl/kiezerspas vindt u meer info.

Bent u uw stempas kwijtgeraakt? 
Wanneer u uw stempas kwijt bent geraakt kunt u 
een vervangende stempas aanvragen. 
Hoe u dit doet vindt u op onze website 
borsele.nl/vervangende-stempas. 

Heeft u vragen over de verkiezingen? Dan kunt u 

contact opnemen met team Burgerzaken door 
te mailen burgerzaken@borsele.nl of te bellen 
naar 0113-238383. 

STEMPAS IN DE BRIEVENBUS


